
X. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál
Nagy sikere volt 2016. 

október 8-án az országszerte 
elismert Gőzgombóc Feszti-
válunknak, mely jubilált az 
idén. Immáron tizedik al-
kalommal került megrende-
zésre. Rekordszámú vendég 
érkezett az egész országból, 
Ausztriából és Finnország-
ból is jöttek fesztiválozni 
Geresdlakra. Főszerepben 
a Geresdlaki Gőzgombóc 
volt. Színes programokkal 
készültünk. Idén a Picivo-

nattal eljuthattunk Geresd-
lak sváb hagyományokat 
őrző kiállításaira és a Koffán 
Galériában megtekinthették 
a vendégek aktuális kiállítá-
sunkat is.

A Baranya Majorette 
Team utcai vonulásával és 

színpadi előadásával kezdő-
dött a X. Geresdlaki Gőz-
gombóc Fesztivál. A ren-
dezvényt Schmidt Zoltán, 
a Baranya Megyei Német 
Önkormányzat alelnöke, 
Meiszterics Anikó, és Imre 
Gábor vezényelte. 

Dr. Habjánecz Tibor pol-
gármester és professzor Wild 
Katalin köszöntőjét követő-
en beindult a „gőzhenger”, a 
gőzgombóckészítő verseny. 
Idén 28 csapat készítette el 
a gőzgombócokat. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Orvosi Rendelő hírei 

Háziorvosok találkozója Geresdlakon
A Baranya Megyei Há-

ziorvosok XXVII. Fóruma 
2016. szeptember 30. és ok-
tóber 2. között Geresdlakon 
került megrendezésre. 

Baranya megyében éven-
te összejövő, a megyében dol-
gozó háziorvosok mellett 
az ország minden részéből 
(Szegedről, Debrecenből, Bu-
dapestről) érkezett több mint 
50 kolléga a színvonalas ren-
dezvényre.  A Közösségi Ház-

ban, a Fórum megnyitóján 
dr. Habjánecz Tibor, Geresd-
lak polgármestere, Prof. Dr. 
Balogh Sándor, a PTE ÁOK 
AI intézetvezetője, dr. Leidec-
ker Ildikó, a komlói BAMKH 
Népegészségügyi Szakigazga-
tási Szervtől, dr. Kollai Balázs, 
a MAPOSZ elnöke és dr. Bá-
nyai Elek megyei háziorvos 
szakfőorvosa köszöntötte a 
vendégeket.

(Folytatás a 6. oldalon)

2016. október
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(Folytatás az 1. oldalról)
Nem csak geresdlaki csapa-

tok indultak a főzőversenyen, 
jöttek csapatok Lánycsókról, 
Marázáról, Szalántáról, Mo-
hácsról, Pécsről, Pécsváradról, 
Zebegényből és Budapestről is. 
Sőt finn csapat is indult. 

A zsűri elnöke: professzor 
Wild Katalin, a PTE-BTK 
Germanisztikai Intézet Német 

Nyelvészeti Tanszékének tu-
dományos kandidátusa. A zsű-
ri tagjai: Faludi Károly, a Zebe-
gényi Német Önkormányzat 
elnöke, Földvári Edit, az Er-
zsébeti Közös Önkormányzati 
Hivatal aljegyzője és Kamocsay 
Lajos a GP Consulting Pénz-
ügyi Tanácsadó Kft. területi 
igazgatója. 

Számos kategóriában hir-
dettünk győzteseket:

Legszebb teríték: Blaue 
Knödel, Jó szomszédok csapata, 
Zebegényi Napraforgók

Hagyományos teríték: Töl-
tött Galambok Gombócai, 
Grossmutters Küche, 10 éves 
édes gombóc

Ötletes teríték: Die Sup-
pemeister aus Finland – Suo-

malaiset Soppakokit, Barátok 
Nyrt., BABér

Kraut und Knel und Krom-
pensprei (káposztás étel): Da-
loló gombócok, Gombóc Pör-
getők Csapata

Hefenknedeln mit Boh-
nen (gőzgombóc babbal): Ag-
rogombócok, Freunde Knödeln, 
Szurdok Singers

Édes gőzgombóc: Gom-
bócPont.Com, SPARhelt, Ze-
begényi Vadrózsák

Legcsinosabb csapat: Pöty-
työcs-KÉK, Ovis gombócok, 
Pöttyöcskék

Legvidámabb csapat: Mo-
hácsi vizesek, Marillenknödels, 
Guruló gombócok

Legtöbb alkalommal részt 
vett csapat: Gombóckavalkád, 

Pasigombócok, Konyhatündé-
rek

Legötletesebb csapatnév: 
Danubia a székértők, Liederk-
ranz Lánycsók

Legfiatalabb csapattag: a 
Pasigombócok csapatból Só-
lyomvári Kolos, aki mindössze 
2 éves! 

Legidősebb csapattag: a 
Zebegényi Vadrózsák csapat-
ból Himmerné Ritzl Marika, 
aki 75 éves

A X. Geresdlaki Gőzgom-
bóc Fesztivál Nagydíját, a Ván-
dordíj-babát, a Knédli Rézit a 
marázai Jó szomszédok csapa-
ta kapta! 

Különdíj is volt, Wild Kata-
lin gyűjtésében eredeti sváb sza-
kácskönyvet kaptak: a Töltött 
Galambok Gombócai csapat és 
a Grossmutters Küche.

Számos színes programot 
kínáltunk vendégeinknek, a fel-
lépők nagy sikerrel szerepeltek 
a X. Geresdlaki Gőzgombóc 
Fesztiválon. Mindig elsőként 
lépnek fel az óvodás gyerme-
kek és az iskolások. Gyönyörű 
műsort adott a Véméndi Fúvós-
zenekar és a Véméndi Néptánc 
Egyesület, az osztrák Raaba 
énekkar, a Leőwey Tánccsoport, 

Linder Ildi zumba bemutató-
ja, a Mohács Nemzetiségi Nép-
tánc Együttes, az osztrák Die 
BradlmusiKanten harmonika-
zenekar, a Solymári Néptánc 
Együttes, a Villányi Kadarka 
Néptánc Egyesület. Fellépett a 
fesztiválon a Panonika Zombo-
ri délszláv zenekar, és az utcaze-
nét játszó Band Of StreetS. Pet-
ra Böck osztrák énekesnő már 
visszatérő vendégünk, második 
alkalommal szerepelt nálunk, 
nagy sikerrel. A Millich zene-
kar és az UnterRock egész nap 
sramli párbajozott különböző 
helyszíneken és délelőtt együtt 
zenéltek a színpadon. 

A jubileum alkalmából 
2016-ban két nagy koncert is 
volt Geresdlakon: Péter Szabó 
Szilvia és együttese és a Tank-
csapda adott fergeteges hangu-
latú koncertet! 

Meglepetésként a koncertek 
után tűzijáték is volt a sport-
pályán. A X. Geresdlaki Gőz-
gombóc Fesztivált az Unter-
Rock bálja zárta, akik hajnalig 
zenéltek. Jövőre ismét szere-
tettel várunk mindenkit a XI. 
Geresdlaki Gőzgombóc Feszti-
válra, 2016. október 14-én!

Szűcs Ramóna

X. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál

A rendezvényt pályázat útján támogatta: az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap. 

További támogatóink: Békefi Attila EV., Bogadics Attila EV., 
Czinege-Huba Kft., Digistar Kft., Geresdlaki Mezőgazdasági 
Zrt., Geresdlaki Német Önkormányzat, GP Consulting Kft., 
Mangold József EV., Milpress Kft., Mohácsi Takarék Bank Zrt., 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Német Klub Kulturális (Barát-
sági) Egyesület, Németh Gábor Zöldség és Gyümölcs Kereske-
dő, NK Építő Kft., Schulteisz János EV., SPAR Magyarország 
Kereskedelmi Kft., STIHL Ritrovi Kft., Tarr Kft., Tom-Il Kft., 
Wolfbau Team Építőipari Kft.
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Geresdlak kiállítás Orosházán
Orosházán megnyílt Ge-

resdlak vándorkiállítása 
szeptember 30-án. Az ese-
ményről az Oroscafé inter-
netes oldalán a kultcafé ro-
vatban olvashatunk, melyet 
az alábbiakban közlünk. 
Schulteisz Józsefné ezúton 
is szeretné megköszönni an-
nak a hat asszonynak mun-
káját, akik nélkül nem jö-
hetett volna létre ez a szép 
kiállítás: Bogos Józsefné, 
Grácz Mihályné, Kiss An-
talné, Kroh Teréz, Schenk 
Jánosné, Sisko Saaristo. Az 
orosházi kiállításon felléptek 
az iskolás gyermekek, akik a 
fellépés után meghívást kap-
tak a gyopárosi fürdőbe. 

A Geresdlak kiállítás kö-
vetkező állomása Pilisszent-
kereszt lesz. 

Geresdlak néprajzi kincsei – 
Kiállítás a múzeumban

Egy gazdag néprajzi ki-
állítással mutatkozik be Ge-
resdlak a Nagy Gyula Terü-
leti múzeumban.

A mintegy 860 fős tele-
pülésen 14 helyen van kiál-
lítás a helyi értékekből, nem 
véletlenül nevezik Geresd-
lakot a kiállítások falujának. 
Ezekből a kincsekből hoz-
tak el nekünk egy kis ízelí-
tőt. A tárlat szeptember 30-
án nyílt a múzeumban.

Évek óta érlelődött a kiállítás 
gondolata

Dr. Formann István, a 
Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat (NNÖ) 2. el-
nöke németül és magyarul 
is köszöntötte a vendégeket. 
Tiszteletét és háláját fejezte 
ki mindazoknak, akik a ki-
állítás szervezésében részt 
vettek, külön köszöntötte a 
geresdlaki vendégeket.

– A kiállítás ötlete már 
2008-ban felmerült, amikor 
elkészült az első babakiállí-
tás. Az évek alatt Schulte-
iszné Margitka vezetésével 

nagyon sok irányba bővítet-
ték a tárgyakat és most jött 
el az idő, hogy el tudtak hoz-
ni annyi anyagot, amivel két 
termet változatosan meg le-
hetett tölteni – mondta dr. 
Formann István, a Német 
Nemzetiségi Önkormány-
zat 2. elnöke. Hozzátette: 
a Geresdlaki Német Ön-
kormányzattal ez év elején 
kötöttünk együttműködé-
si szerződést és ennek kere-
tében jöttek el hozzánk. Az 
ősz folyamán ezt a látogatást 
viszonozzuk.

A múzeum udvarán a 
Geresdlaki Általános Isko-
la növendékei verses tán-
cos előadással mutatkoztak 
be. Ambach Mónika, a Ma-
gyarországi Német Kulturá-
lis és Információs Központ 
és Könyvtár igazgatója nyi-
totta meg a tárlatot, beszé-
dében elmondta, hogy a ki-
állítás egy része már látható 
volt Budapesten, a Németek 
Házában.

– Örülök hogy az Oros-
házi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat meghívta a 
geresdlakiakat, hogy Békés 
megyében is bemutassák a 
baranyai német hagyomá-
nyokat – kezdte beszédét 
Ambach Mónika. – Ge-
resdlak egy különleges tele-
pülés, amit nem véletlenül 

neveznek a kiállítások falu-
jának is. Számos tárlat vár-
ja a odalátogatókat és válto-
zatos módon tálalják a helyi 
kincseket. Amit ma itt lát-
hatnak, egy igen gazdag ki-
állítás Geresdlak értékeiből. 
Ugyanakkor csak egy kis 
szelete a baranyai település 
alkotásainak.

Egy kistelepülés, 
mely megújult

Az a kis szelet valóban 
sokrétű és gazdag, számos 
érdekesség található a két 
termet zsúfolásig megtöltő 
néprajzi tárgyakból. Kicsiket 
és nagyokat egyaránt ámu-
latba ejt a babaház. A népvi-
seletbe öltöztetett babák se-
gítségével megelevenednek a 
falusi élet pillanatai, népszo-
kásai, mint például az ara-
tás vagy a szüret, de külön-
leges a falusi iskola vagy az 
esküvői menet is. A babákat 
a babavarró körben munkál-
kodó asszonyok készítették. 
Ezen kívül láthatók külön-
leges ágytakarók, vállken-
dők, és nagyon érdekesek a 
korra jellemző mondásokkal 
díszített falvédők is.

A tárlatnak ugyancsak ré-
szei a díszes pólyák és színes 
hordozókendők. És ez még 
mindig nem minden. Ge-
resdlak ugyanis 2012 óta 

mézeskalács formájában is 
látható. A készítők a gyere-
kek számára az óperenciás 
tengert és az üveghegyet is 
mézes süteménybe álmod-
ták, és ebből is elhoztak ne-
künk néhányat. A Sváb Táj-
házat és a német szobát 
fotókon mutatják be, hiszen 
valóban olyan sokoldalú Ge-
resdlak, hogy be sem férne 
minden alkotás amit a helyi 
lakosok készítenek.

Ambach Mónika beszé-
dében kiemelte, hogy bár 
Geresdlak egy hagyomány-
tisztelő település, ez nem je-
lenti azt, hogy a geresdlaki-
ak a múltban élnének. – Ez a 
nem egészen 900 lakosú ba-
ranyai falucska iskolapéldája 
annak, hogy egy ilyen kis te-
lepülés is meg tud újulni és 
olyan lehetőségeket keresni, 
amivel kiszolgálja a mai igé-
nyeket, ugyanakkor hosszú-
távon is élhető környezetet 
nyújt a lakóknak.

Akinek felkeltette az ér-
deklődését, hogy mivel tud 
egy kicsiny település 14 ki-
állítást is megtölteni, vagy 
szereti a néprajzi kincseket, 
az ne hagyja ki ezt az igazán 
különleges élményt nyújtó 
tárlatot, mely október 20-áig 
látható a Nagy Gyula Terü-
leti Múzeumban.

Mártha Tímea

Sokrétű és gazdag tárlat nyílt a geresdlaki néprajzi tárgyakból Fotó: Melega Krisztián
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énne-

kem…

Petőfi Sándor verse jut 
eszembe, mert nagyon szép 
programokkal, versenyekkel 
indult el az iskolai ősz. Ken-
deresi Tamás élménybeszá-
molója után új erőre kapva 
álltak neki diákjaink a ver-
senyeknek. Szeptember 20-
án a megyei tehetségkutató 
versenyén Orsós Valter 800 
méteres futásban 6. helyen 
végzett. Egy héttel később 
rendezték az első diákolim-
piai atlétikai versenyt, me-
lyen a II. korcsoportos leány 
csapatunk (Molnár Szonja 
egyéni 1., Rosenfeld Zsófia 
2., Bornemissza Zsófia 4., 
Sárics Amanda 6., Háber-
schusz Dorina 15. lett) első 
helyen végzett. III. korcso-
portos leány csapatunk 3. 
helyen zárt (Varga Nadin 
egyéni 4., Kiss Anasztázia 5., 
Apari Liliána 15., Varga Kit-
ti 18., Storch Léna 21.). IV. 
korcsoportos fiú csapatunk 
szintén előkelő 3. helyen 
zárta a versenyt. Csapatta-
gok: Orsós Valter egyéni 3. 
hely, Pető Zoltán 4., Rajnai 
Benjamin 9., Kórósi Richárd 
13., Toldi Dániel 15. 

Egészséges táplálkozással 
kapcsolatos rendezvényünk 
volt a gyümölcsnap. A gyü-
mölcsöket gyűjtő versenyen 
túl felhívtuk a figyelmet a 
gyümölcsevés fontosságára, 
a vitaminok, ásványi anya-
gok szükségességére és az 
egészséges táplálkozás né-
hány alappillérére. A hozott 
gyümölcsökből minden osz-
tály gyümölcssalátát készí-
tett és jóízűen elfogyasztott. 
Gyümölcsverseny végered-

ménye: 1. helyezett az első 
osztály 53 fajta gyümölccsel, 
2. helyezett a 6. osztály 44 
fajta gyümölccsel és a har-
madik a 7. osztály 42 fajta 
gyümölccsel.

Szeptember végén, mi-
kor még nyílnak a völgy-
ben a kerti virágok, még zöl-
dell a nyárfa az ablak előtt, 
akkor voltak a német tán-
cosok Orosházán fellépni a 
geresdlaki kiállítások meg-
nyitóján. A sikeres kiállítás-
megnyitó után ebédeltünk, 
majd következett a várva 
várt fürdés a gyopárosi él-
ményfürdőben. 

Az októberi hónapot me-
zei futóversennyel kezdtük. 
Fiú I. korcsoportunk 7. he-
lyen végzett (csapattagok: 
Gáspár Szabolcs, Kovács 
Möller Bálint, Ferkov Bar-
nabás, Orsós Ferenc). Le-
ány I-es korcsoportunk 6. 
lett (csapattagok: Hofec-
ker Jázmin, Bogdán Hanna, 
Wukovics Dzsenifer, Nagy 

Jázmin). Leány II. korcso-
portban 7. helyen végzett 
csapatunk (csapattagok: 
Bornemissza Zsófia, Kiss 
Ivett, Molnár Szonja, Or-
sós Flóra, Rosenfeld Zsó-
fia). Leány III. kategóriában 
8. helyen végeztünk (csa-
pattagok: Varga Nadin, Kiss 
Anasztázia, Apari Liliána, 
Storch Léna, Bogdán Vi-
rág). Fiú IV. korcsoportban 
szintén 8. helyen végeztünk 
(csapattagok: Orsós Val-
ter, Wukovics Alex, Bogdán 
Dávid, Pető Zoltán, Lukács 
Dávid, Molnár Zalán).

Október 4-én tartottuk 
az állatok világnapját. Idén 
madár plüssöket kellett a 
gyerekeknek gyűjteniük. Az 
állatok világnapja alkalmával 
előadást tartott Szép Hédi 
biológia tanárnő a madarak-
ról. A plüssgyűjtő verseny 
végeredménye: 1. helyezett 
az első osztály 64 darabbal, 
2. a 3. osztály 35 darabbal, és 
3. a 6. osztály 25 darabbal.

A tanulási nehézséggel 
küzdő tanulóink is elkezd-
ték az atlétika versenyeket. 
Eredmények: Toldi Márk 
100 m futás 3 hely. 300 mé-
ter futás 2. hely, Molnár Za-
lán 800 m. 2 hely, Toldi Dá-
niel kislabda 3. hely, Lukács 
Máté 100m 3. hely, 1500m 
2. hely távolugrás 2. hely, 
kislabdadobás 2. hely, Pető 
Zoltán 400m 3. hely, súly-
lökés 3. hely, magasugrás 2. 
hely.

3. és 4. osztályos tanuló-
ink részt vehettek Pécsett a 
„Tiéd a sport” nevű rendez-
vényen, ahol több sportág-
ban próbálhatták ki magu-
kat.

Következő megmérette-
tésünk október 8-án a gőz-
gombóc fesztiválon volt, 
ahol a standard és német 
táncosaink is külön koreog-
ráfiával színesítették a mű-
sort. 

Schulteisz Balázs
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Gőzgombóc az óvodában

Október elején az óvo-
dásokat is a gőzgombóc és 
a fesztivál tartotta lázban. 
A hagyományosan erre az 
időszakra ütemezett főzőcs-
kézés keretében ismerked-
tek a gyerekek nagyanyáink 
konyhájával. A tájház láto-

gatás és a különböző játékos 
feladatokon keresztül törté-
nő tapasztalatszerzés után 
magunk is készítettünk gőz-
gombócot. Minden évben 
nagy örömet jelent ez a gye-
rekeknek, szorgoskodnak, 
segítenek, még a receptet is 
megjegyzik – az ügyesebbek 
néhány hozzávalót még né-
metül is megneveznek. Köz-

ben pedig nagy izgalom-
mal készülnek a vendégek 
köszöntésére. Idén három 
nyelven, magyarul, németül 
és finnül is énekeltek, ver-
seltek a fesztivál megnyitó-
ján. Ezúton is köszönjük az 
óvó nénik és dadusok mun-

káját, a felkészítést, és Sis-
ko Saaristonak a harmónika 
kíséretet. Szerepeljen itt is a 
színpadon ügyesen és bátran 
fellépő gyerekek neve: Raj-
nai Milán, Reith-Gál Han-
na, Kovács-Möller Szabolcs, 
Kósa Viola, Gál Kevin, Wu-
kovics Inez, Sárics Krisztián, 
Sárics Romina, Linberger 
Dominik. 

Jubileumi készülődés
Mint arról már az előző Hírmondóban is beszámoltunk, idén 

ünnepeljük óvodánk fennállásának 40. évfordulóját. November 
12-én délután fél 3-ra várjuk a jelenlegi és régi óvodásokat, szü-
leiket, és a volt dolgozókat, valamint minden érdeklődőt az óvo-
da elé (jó idő esetén). Itt kezdődik a program az Óvoda körüli 
körtánccal. Öleljük át e szép alkalomból az épületet együtt! Az 
ünnepség a Közösségi Házban lesz, köszöntőkkel, tánccal, ve-
títéssel, meglepetésekkel! 16 órakor a Röppentő együttes inte-
raktív koncertjével zárul a program. Közben természetesen meg 
lehet látogatni az óvodát, és a Koffán Házban kiállított fénykép-
gyűjteményt. A falubusz szükség esetén átszállítja Geresdre az 
érdeklődőket.

Köszönjük az eddig kapott fényképeket! Reméljük, még so-
kan keresgélnek, és eljuttatják nekünk fotóikat, hogy közkinccsé 
tehessük. Várjuk továbbá az élmények rajzos, verses vagy prózai 
elmondását. A jutalmak nem maradnak el!

Ünnepeljük meg együtt e szép jubileumot! Szeretettel vá-
runk mindenkit!  Cseke Zoltánné

óvodavezető

Gőzgombóc Fesztivál iskolás 
programjának története

Amikor nekiláttam az iskolások műsorának összeállításához, fel-
tűnt, hogy két olyan zenét választottam amiben a krokodil a „fősze-
replő”. Ekkor gondoltam, hogy az egész műsorunkat kösse össze a 
krokodil, ami bár semmilyen módon nem kapcsolódik a Gőzgom-
bóc Fesztiválhoz, de még is könnyebb az összekötő szöveget meg-
írni hozzá :). A krokodilos dalok között megtaláltam annak a mód-
ját is, hogy hogyan lehet megköszönni egy kissé vidám formában 
Dr. Habjánecz Tibor polgármesternek a 10 éves szervezői mun-
kát. Ugyanezen dallamok felhasználásával szerettem volna kifejezni 
azt, hogy mennyire örülünk (MI GERESDLAKIAK) Imre Gábor 
felépülésének aki szintén rendszeres szereplője a Geresdlaki Gőz-
gombóc Fesztiválnak. A vicces daljáték nem jöhetett volna létre, ha 
Schulteisz Tamás és Gábor nem tanulja be profi módon fél órával a 
fellépés előtt a 3 kis darabot.

A műsor ötletét szívesen fogadta Baumgartnerné Mezei Ber-
nadett tánctanárnő aki a standard táncosaival először egy kroko-
dil mambóra készített koreográfiát, majd a nagyokkal Elton John 
- Crocodil Rock-jára táncoltak.

Az iskola német táncosainak énekében is megjelent a krokodil.
A műsort befejező Nilkrokodil polkára a volt felnőtt tánco-

saimat kértem fel, akik örömmel fogadták a fellépés ötletét. A X. 
Geresdlaki Gőzgombóc Fesztiválon fordult elő, hogy 10 év után ők 
is újra együtt táncoltak. Külön köszönöm nekik!

Remélem, hogy a jubileumi Gőzgombóc Fesztiválhoz sikerült 
nekünk is egy kis pluszt hozzátenni. Schulteisz Balázs
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Orvosi Rendelő hírei 

Háziorvosok találkozója Geresdlakon
(Folytatás az 1. oldalról)
Átadásra került a Majoros 

István díj is.
A Fórum fő témája a „Dia-

betes (cukorbetegség), az új 
népbetegség” volt. A külön-
böző szakmák nemzetközi-
leg is elismert professzorai, 
főorvosai, a szakterületük 
háziorvosi vonatkozásairól, 
újdonságokról adtak elő. 

A rendezvény ideje alatt 
Geresdlakon járt Petri Tu-
omi-Nikula finn nagykövet 
is, aki szívélyesen üdvözölte 
a program résztvevőit.

A szakmai programon túl 
ISO minősített rendelőként 
megtekintették a résztvevők 
a geresdlakit, illetve egy élet-
vitelt elősegítő eszközökkel 

felszerelt lakást, melyet az 
arra rászoruló páciensünk 
ingyenesen megkapott. 

Az előadások alatt a Kö-
zösségi Ház előtt Kézmű-
ves Udvar mutatott be mun-
ka közben mézeskalácsost, 
gyapjúval dolgozó kézmű-
vest, szőnyegszövőt, vessző-
ből fonó bútorkészítőt, kerá-
mia készítőt. Természetesen 
vásárfiát is lehetett hazavin-
ni! 

Péntek este a Pacsirtakó-
rus műsorát hallgattuk meg, 
a zenés vacsora után igye-
keztünk letáncolni a kalóri-
ákat. 

Szombaton este a Geres-
di Római Katolikus Temp-
lom fehér falai közt Sárkány 

Kázmér operaénekes adott 
elő opera-operett részlete-
ket. Gyönyörű volt, elvará-
zsolt mindannyiunkat! Ez-
után Polgármester Úr látta 
vendégül a résztvevőket a 
Falu Pincéjében borra, pá-
linkára, Falu Borára. Vacsora 
alatt a Geresdlaki Gőzgom-
bóc Fesztiválokról, Mézes-
kalács-faluról diasorozatot 
mutattunk be. 

Vasárnap „körbesétáltuk” 
a falut, Kisgeresd, Geresd 
és Lak látnivalóit a tárlat-
vezetők segítségével. A Kö-
zösségi Házban a megéhe-
zett társaságot a káposztán 
főtt gombóc és a babgulyás 
mellé való, vaslábosban sült 
gombóc várta, ez utóbbiból 

egy adagot együtt készítet-
tünk el. 

Sokszorosan éreztem, 
hogy a Kollégákat megra-
gadta Geresdlak szépsége, 
az összetartás, ami a ren-
dezvény szervezését, a falu 
lakóit jellemzi. Ezúton is 
szeretném megköszönni 
MINDENKINEK, aki a 
legkisebb mértékben is segí-
tett nekem, nekünk! 

Külön köszönöm Pol-
gármester Úr és Geresdlak 
Község Önkormányzata, a 
Német Önkormányzat Ge-
resdlak támogatását. 

Ismét jó volt geresdlaki-
nak lenni! 

Fekete Tiborné, 
Dr. Rajnai Gabriella

A Zebegényi Tökvilág Fesztiválon voltunk 
Már több alkalommal 

részt vettünk Geresdlakról 
a Zebegényi Tökvilág Fesz-
tiválon, 2016. szeptember 
24-én ismét elindultunk kis 
falunkból testvérvárosunk 
felé. A küldöttség tagjai: Dr. 
Habjánecz Tibor és Dr. Hab-
jáneczné Kóbor Ilona, Bárá-
cz György, Kröhnung Zsolt, 
Papp Dezsőné, Ahmann Nán-
dor, Csekéné Varga Éva és 
Cseke Zoltán, Kett János és 
Kett Jánosné, Schulteisz Já-
nos és Antal Gyöngyi, Bitter 
Ádám és Szűcs Ramóna. 

Hutter Jánosné polgár-
mester asszony a Polgár-
mesteri Hivatalban foga-
dott bennünket. Sokan még 
most jártunk először Zebe-
gényben, ezért Ildikó be-
mutatta nekünk Zebegény 
csodáit. Részt vettünk a 
Tökvilág Fesztivál forgata-
gában. Megtekintettünk egy 
parányi kiállítást, ahol textil-
ből készült szobrokat, alko-
tásokat láthattunk. Megcso-
dáltuk Kós Károly és Jánszky 
Béla építészek alkotását, a 
Zebegényi Havas Boldog-
asszony plébániatemplomot 

és történetét. A belső díszí-
tés Körösfői Kriesch Ala-
dár festőművész és tanítvá-
nyai munkája. Elindultunk 
az emelkedőn a Sziklaká-
polna felé. Följebb érve már 
egyre szebb látványt nyúj-
tott a Duna panorámája, de 
a tapasztaltabbak szóltak, 
hogy „még ez semmi, majd 
fent!” Megérkeztünk a Szik-
lakápolnához, mely a vallá-
sos kultusz legelső helye, a 
hagyomány szerint reme-
te lakott itt, az ő alkotása a 
barlang jobb oldalán a Má-

ria mennybevitelét ábrázoló 
dombormű. Továbbhaladva 
az Országzászlóhoz érkez-
tünk, ahonnan szintén cso-
dálatos a kilátás a Dunára. 
És itt nagyon jó a levegő! A 
Zebegényi Országzászló és 
Hősi Emlékmű az 1930-as 
években Maróti Géza ter-
vei alapján épült a Kálvária-
hegyen. Rendszerváltás előtt 
a tanácstagok átminősítették 
kilátónak. A zászlóhoz és a 
Kálvária-kápolnához két fé-
lig zárt szimbolikus sírkert 
csatlakozik. Az emlékmű 

ideális szabadtéri színpad, a 
kápolnát kiállítási helyként, 
költői estek színhelyeként 
is használták. 2000. június 
4-én Trianoni Emlékhellyé 
avatták az emlékműegyüt-
test. Az új, fából készült, Kós 
Károlyról elnevezett kilátóra 
is felmentünk. Már lefelé in-
dulva elhaladtunk a temető 
mellett, leérkeztünk a patak 
partjához, az Erzsébet-for-
ráshoz, ahol megkóstoltuk a 
forrásvizet. Még sok-sok lát-
nivaló volt Zebegényben.

(Folytatás a 7. oldalon)
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Elérhetőség, telefonszámok
Polgármesteri Hivatal

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22. 
Telefon: 69/349-101 E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com 

Polgármester: 
Dr. Habjánecz Tibor
Telefon: 30/394-4595 E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com 

Jegyző: 
Dr. Tóth Sándor 
Telefon: 69/349-101 E-mail: jegyzo@erzsebetikoh.hu 

Aljegyző: 
Földvári Edit
Telefon: 69/349-101
E-mail:  aljegyzo@erzsebetikoh.hu 

Geresdlaki Német Önkormányzat
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22. 
E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com 
Elnök: Schulteisz Balázs

Napraforgó Német Nemzetiségi Óvoda
7733 Geresdlak, Óvoda utca 4. 
Telefon: 69/349-318 E-mail: glakovi@gmail.com 
Óvodavezető: Cseke Zoltánné 

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 
Geresdlaki Német Nemzetiségi Tagiskolája

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 15. 
Telefon: 69/349-109 E-mail: geresdlak.iskola@gmail.com 
Igazgató: Schulteisz Balázs

Közösségi Ház 
7733 Geresdlak, Óvoda utca 2. 
Telefon: 69/349-319, E-mail: glakkonyha@gmail.com
Vezető: Ruppert Bálintné 

Községi Könyvtár: 
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 13. Telefon: 69/349-054
Könyvtárvezető: Kett János

Orvosi rendelő
7733 Geresdlak, Mohácsi utca 16.
Háziorvos: Fekete Tiborné Dr. Rajnai Gabriella
Telefon: 69/349-104; 30/351-7895
E-mail: dr.rajnaig@gmail.com 

Orvosi ügyelet (Mohács): 69/511-158 
Mentők: 104
Gyógyszertár

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 60. 
Toldiné Szalai Ildikó gyógyszerész
Telefon (Himesháza): 69/347-105 

Védőnői Tanácsadás
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 15. 
Védőnő: Baloghné Varga Krisztina
Telefon: 30/841-5948 E-mail: geresdlak.vedono@citromail.hu

Család- és Gyermekjóléti Központ, Pécsvárad
Ügyfélfogadás Geresdlakon a Községházán szerdánként de. 10-11 óráig
Családsegítők elérhetőségei: telefon: 72/465-360; 30/599-6040 
E-mail: css.pv13@gmail.com 

Állatorvos
Dr. Rill Zoltán
7733 Geresdlak, Orgona utca 8. 
Tel: 69/349-686; 30/235-2686 E-mail: rillzoltan@freemail.hu

Rendőrség: 
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Telefon: 72/504-400, Rendőrjárőr: 06-30-226-8918 
Körzeti megbízott Ömböli Ákos: 06-70-616-1447 

Katasztrófavédelem (tűzoltóság is) : 112 vagy 105

(Folytatás a 6. oldalról)
Voltunk a Pille-kert-

ben, átmentünk a „Hét-híd” 
alatt, megcsodáltuk az enci-
ánkék házakat. Ildikó mesélt 
nekünk Gróf Károlyi Lász-
lóné gróf Apponyi Francis-
káról (1879-1958). Ő volt 
„Napraforgó grófnő”, aki-
re a zebegényiek nagy sze-
retettel emlékeznek. Háza-
kat vett Zebegényben, maga 
köré gyűjtötte a gyerekeket, 
s megteremtett egy varázsla-
tos világot, melynek „Virág-
egylet Zebegény” nevet adta. 
A gyermekeket madarakról, 
virágokról, fákról, cserjékről 
nevezte el. 

Elérkeztünk a Maróti-
villához, melyet a már em-
lített Maróti Géza (1875-
1941) építész, szobrász, 
festő és iparművész épített, 
ma magántulajdonban van. 

Ebédre „tökös” ételeket et-
tünk (elvégre Tökfesztivál 
volt), melytől először megle-
pődtünk, megkóstolva meg-
állapítottuk, hogy milyen fi-
nom! 

Ismét útnak indultunk, s 
lementünk a Duna-partra, 
ahol Zebegény becsatlako-
zik hamarosan a hajóköz-
lekedésbe. Visszafelé tar-
tottunk már, áthaladtunk a 

Napraforgó grófnő példájá-
ra létrehozott Babakerten, 
ahol a gyermekek virágnevet 
kapnak, cserébe szüleik ró-
zsát ültetnek. Vacsora után 
visszaérkeztünk a hivatalba, 
ahol Nándi bácsi nagy örö-
mére ismét kaptunk egy kis 
aperitifet, és nagylelkű ven-
déglátóinktól mindenki ka-
pott ajándékot. Tibor javas-
latára, mielőtt elindultunk 

haza, felmentünk busszal a 
Sárkány-hegyre, akkor már 
túl voltunk a napnyugtán, 
gyönyörű kilátásban volt ré-
szünk: a Duna, a hegyvonu-
latok, az Ipoly-torkolat, azon 
túl már Szlovákiát láttuk. 

Csodálatos nap volt Ze-
begényben, rengeteg szépet 
láttunk, köszönjük minden-
kinek az élményeket! 

Szűcs Ramóna
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Geresdlaki Hírmondó
Geresdlak Község Önkormányzatának kiadványa 

Polgármesteri Hivatal 7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22. Telefon: 69/349-101 E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com
Felelős szerkesztő: Dr. Habjánecz Tibor. Nyomdai munkák: Milpress Kft. 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8. Felelős vezető: Molnár Gergely

 Hírek röviden
  SZELEKTÍV A Dél-Kom Nonprofit Kft. értesí-
tése alapján a szelektív hulladékgyűjtő edények ürítésé-
nek időpontjai:  november 14., december 12. 
  A TELEPÜLÉSI ADÓRÓL Geresdlak Község 
Önkormányzata 2016. október 15. napjától települési 
adót vezetett be. Adóköteles a település területéhez tar-
tozó, 5000 m2 feletti termőföld. Az adó mértéke: 1 Ft/m². 
Nem terheli adófizetési kötelezettség: 
- a tulajdonost, aki vállalkozóként vállalkozási tevékeny-
séget folytat a tulajdonában álló termőföldjén,
- amennyiben a tulajdonában álló földet helyi természe-
tes vagy jogi személynek haszonbérbe adja, külön rende-
let alapján a településen kommunális adó, vagy iparűzési 
adó fizetési kötelezettsége áll fenn.
További információ: az Önkormányzat hivatalában. 
  SZÍNHÁZI ELŐADÁS! A Pécsi Harmadik 
Színház Vince János rendezésében, 2016. november 13-
án (vasárnap) 19.00 órakor az Általános Iskola aulájá-
ban előadja Parti Nagy Lajos: IBUSÁR – MEGÁL-
LÓHELY című darabját. A darab főszereplőnője Füsti 
Molnár Éva, aki nem kevés humorral az operett világában 
élő Sárbogárdi Jolán vasutasnőt alakítja. 
  ÁRAMSZÜNET Az E-On korszerűsítési mun-
kák miatt bejelentette, hogy 2016. november 4-én 9 órá-
tól várhatóan 13 óráig Geresdlakon az Ady Endre utca, 
Óvoda utca, Mohácsi utca, Hunyadi utca 23-39., 67-
86. szakasza, a pincesor, a Templom utca, Liliom utca 
területén ÁRAMSZÜNET lesz.

 Miserend 
November 1. 
Mindenszentek  Kedd  8:00 Püspöklak 

November 6. Vasárnap  8:00  Geresd 

November 13.  Vasárnap 8:00 Püspöklak 

November 19.  Szombat  16:00 Geresd 

November 20. Vasárnap 8:00 Püspöklak

November 27. Vasárnap 8:00 Püspöklak

Petri Tuomi-Nikula 
Geresdlakon vadászott 

Finnország nagykövete 
október elsején érkezett Ge-
resdlakra a Geresdlaki Me-
zőgazdasági Zrt. meghívá-
sára. Dr. Habjánecz Tibor 
polgármester, János Amb-
rusné, a Geresdlaki Mező-
gazdasági Zrt. ügyvezetője 
és dr. Bilonka Béla fogad-
ták Petri Tuomi-Nikulát. Dr. 
Habjánecz Tibor egy kis 
ajándékkal is kedveskedett a 
finn nagykövetnek, aki köz-
tudottan szeret vadászni. Az 
első alkalommal, amikor itt 
járt településünkön (2016. 
március 8-án a Geresdlak 
Koffán Galériában, a „Cso-
dálatos Zebegény” kiállítás 

megnyitóján), megszerette 
Geresdlakot. 

Érkezése után Petri Tu-
omi-Nikula köszöntötte a 
Geresdlakon megrendezett 
Háziorvosi Fórum résztve-
vőit. 

A finn nagykövet egy na-
pot töltött Geresdlakon, a 
Geresdlaki Mezőgazdasági 
Zrt. vadgazdálkodási ágaza-
tának dolgozóival sikeresen 
vadásztak. 

Nagyon jól érezte magát, 
ezt nemrég érkezett köszö-
nőlevelében is kifejezte Já-
nos Ambrusnénak és pol-
gármester úrnak is. 

Sz.R.

Utazó kiállítás Újpesten 
Zebegény után Újpesten, 

a Halassy Olivér Általános 
Iskolában mutatkozott be 
Geresdlak sváb hagyomá-
nyait őrző kiállítások egy-
egy szelete. 

A kiállítást Windt Zsu-
zsa, az Újpesti Német Ön-
kormányzat elnöke szer-
vezte meg. A megnyitó 
ünnepségen részt vett: az 
iskola névadójának, Halas-
sy Olivérnek a lánya, Tamás 
Ilonka, a KLIK IV. kerületi 
Tankerület igazgatója, Hla-
dony Sándor önkormány-
zati képviselő, Renge Zsolt 
önkormányzati képviselő, 
Gross Ágnes, igazgató asz-
szony, Dócs Gábor, az Új-
pesti Német Önkormányzat 
elnök-helyettese, az újpes-

ti Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat képviselői, vala-
mint a kerületi intézmények 
vezetői. 

A kiállítást szeptember 
1-től szeptember 22-ig te-
kinthették meg. 

Schulteisz Józsefné


